Årsberetning
for
Lillehammer Ro- og kajakklubb
For året 2013
1) Styrets sammensetning 2013

Styret; Velges for to år
Leder:
Peter Obel (Valgt 2012, på valg/tar gjenvalg)
Nestleder:
Frode Flaa (Valgt 2012, uttreder ved årsmøte 2014)
Styremedlemmer: Johanne Haugen (Valgt 2011, uttreder ved årsmøte 2014)
Torild Schulstok (Valgt 2013)
Karin Mæhlum (Valgt 2012, på valg/tar gjenvalg)
Varamedlemmer til styret, velges for to år
Trude Bang (Valgt 2013)
Ole Wiseth (Valgt 2013)
Valgkomité: Velges for neste årsmøte på årsmøte.
Leder:
Pål Eirik Alrek (Valgt 2012)
Medlem:
Jens Kåre Holen (Valgt 2013)
Medlem:
Bjarne Søby (2013)
Revisorer: Velges for to år
Lars Erik Almo (Valgt 2011)
Øyvind Nyfløt (Valgt 2011)

2) Styrets arbeid

Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i 2013.
Referatene fra styremøtene er lagt ut på internett under ”styreinfo”
Vedlikehold
Det ble til en del dugnad omkring flom sikring og etterfølgende opprydding. Det er
plagsomt med flom og vi har vel erkjent at der bare er mer av dette i utsikt fremover.
Hvis vi kan se noe positivt i dette så er det vel at vi stadig blir bedre til å håndtere på
det. I år er vi godt rustet praktisk og ikke minst beslutningsmessig i forhold til når vi
må gjøre tiltak.
Klubben har investert i nytt låskortsystem som skal lette arbeidet med å vedlikeholde
register over brukere. En stor takk til Kai for innsatsen, vi ser frem til den dag alt,
medl.register/plassleie/kort ligger i samme enkle database. For å få det til må vi være
fler som jobber med saken!
Spesielle oppgaver i perioden
Styret har søkt å følge opp på arbeidet til utvalgene. Utstyrsutvalget har været flinke
og selvgående. De mange nye båtanskaffelser har utløst dugnader for å få bygget
nye båtstativer og hallen har blitt meget ryddig og funksjonell i året. I forhold til
medlemsregister har der blitt jobbet med inntastning i DIF database og klubben har
deltatt på kurs i samme. Vi er ikke helt overbevist om at databasen er så funksjonell
og anvendelig til vårt formål, som vi kunne ha ønsket. Vi holder dog fast ved

løsningen og ser om vi evt. selv kan rette litt til og finne rutiner som gjør den
anvendelig. Igjen er det avgjørende at fler kommer inn i klubbarbeidet og bidrar med
kompetanse og vedlikeholdsarbeid.
Deltagelse på møter
Den varslede fornyelse av forvaltningsplan for lågendeltaet er ikke ferdig, og vi er
dermed fortsatt begrenset i aktiviteten vår 15.4 til 15.5 Hva som kommer i en ny plan
er ikke klart og spørs er om vi bør overveie lobbyarbeid i og med at saken må
behandles politisk til slutt.

3) Aktivitet i klubben
Utvalgsrapporter;

Årsmeldinger fra Elv-, Kurs- og Utstyrsutvalget er lagt ut på hjemmesiden under
Årsmeldinger og gjentass ikke her.

Aktivitet på vannet

Onsdagsløp hadde omtrent samme oppslutning som forgående år og resultater kan
leses på hjemmesiden. Klubben hadde i år med 3 deltakere i Dalsland
Kanotmarathon i Sverige, Olav i K1 samt Bjarne og Per Willy i K2. en levende
beskrivelse om de gode resultater kan leses i arkiv 2013 på hjemmesiden.

Aktivitet i basseng

Klubben benyttet også i 2013 Jorekstadbadet på onsdager til bassengtrening
gjennom vinteren.

Onsdagsløpet
Løpet gikk som vanlig over hver onsdag over vår og høstsesong. Årets bestenotering
ble Per Willy og Jan med 17:02, klubbmesterskapet 30.10.13 gikk til Per Tore og
Julian

4) Organisering og administrasjon
Båter og utstyr
Vekttreningsutstyret i klubbens «vintertreningslokale» har fått flere løft i løpet av
sesongen. Tilbudet er for alle klubbens medlemmer og har blitt ganske allsidig.
Båtparken har vokst betydelig ved nyinnkjøp, og eldre utgått materiell har blitt
avhendet på auksjon i klubben. Vi har planer om en liknende vår auksjon til mai.
Hus og anlegg
Klubben er i god forfatning etter styrets bedømmelse. Vedlikehold i form av beisning
m.m. foretas hvert år, og vil planlegges som dugnadsarbeid. Nytt utemøblement m.m.
ble innkjøpt og tatt i bruk.
Åretaket og annen informasjon
Klubbavisa Åretaket kom ut med et nummer. På hjemmesidene har vi hatt opp mot
100 innslag i løpet av året.

5) Medlemstall

Vi har benyttet det nye medlemsregister til NIF og har der innrapportert 176
enkeltmedlemmer, 101 menn og 75 kvinner. Der mangler fortsatt en løsning på å
registrere familiemedlemskap i databasen og fordi vi ikke har fullstendige
opplysninger på alle familiemedlemmer under hvert familiemedlemskap kommer vi ut
med et lavt tall for 2013.

6) Langtidsplaner

Styret har ikke hatt kapasitet til å jobbe frem planer for sanitæranlegg men det er
fortsatt ønsket å få et løft på dette område.

7) Økonomi

Klubben har en god og sund økonomi. Medlemskontingent og ikke minst kursavgift
gir en stabil inntekt. Vi kom i mål med investeringsønskene, godt og vel end da, dette
fremgår av regnskap og budsjett.
Det ekstraordinære årsmøte høsten 2013 vedtok budsjett for 2014. Utstyrsutvalget
fikk i oppdrag å foreta innkjøp ifølge dette vedtak. Målsetting fra styrets side med det
tidlige budsjettvedtak var todelt. Vi ønsket å kunne kjøpe utstyr der det
erfaringsmessig er billigst, og vi ønsket å kunne vente til sesongstart med årsmøte i
håp om større deltakelse fra medlemssiden enn de de få som kommer til et
vintermøte. Utstyrsutvalget var raskere enn vi hadde ventet og vi besluttet i styret at
utvalget kunne ta forskudd på 2014 budsjett. Derfor fremkommer der en
overskridelse i 2013 (for første gang tror vi) som vil kompenseres med et mindre
forbruk enn budsjettert i 2014. Vi ser frem til at de nye båter og utstyr forhåpentlig vil
løfte aktiviteten i klubben.
Lillehammer 12. mai 2014
Johanne Haugen, Torild Schulstok, Karin Mæhlum, Frode Flaa og Peter Obel
Styret i Lillehammer Ro- og kajakklubb

